CONCELLO A LAMA
Avda. do Concello 1. 36830 Pontevedra. Tfno. 986 768 238. Fax: 986 768 282

ANUNCIO

-

“Mellora de pavimento en camiño do Crego e camiño en San Lourenzo en Escuadra
(A Lama)” tramitada mediante Contrato Menor e adxudicada por medio de Resolución
de Alcaldía nº 2020 - 0375 de 16 de xullo de 2020, á empresa “CONSTRUCCIONES E.C.
CASAS, S.L.”, por importe de 28.181,82 € e 5.918,18 € de IVE (Expte.: 225/2020)

-

“Elaboración páxina WEB do Concello A Lama” servizo tramitado mediante Contrato
menor e adxudicada por medio de Resolución de Alcaldía nº 2020 – 0477 de 02 de
setembro de 2020, á empresa “VIRAVOLTA COMUNICACIÓN, S.L.”, por importe de
14.800,00 € e 3.108,00 € de IVE (Expte.: 271/2020)

 Ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, e cofinanciada pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia ó abeiro da da ORDE
do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
para os anos 2020 e 2021 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización
de obxectivos medioambientais e climáticos en Concellos incluídos na Rede Natura 2000,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no Marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014 – 2020, este Concello de A Lama
levou a cabo a seguinte contratación:
-

“Sinalización e mellora de sendeiro no lugar do Toxal, na Serra do Cando” tramitada
mediante procedemento de contrato menor e adxudicada por medio de Resolución de
Alcaldía nº 2020-0687 de 11 de novembro de 2020, á empresa “CONSTRUCCIONES
LEMOS MARTÍNEZ, S.L.”, por importe de 13.347,11 € e 2.802,89 € de IVE (Expte.:
401/2020)

 Ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, e cofinanciada pola
Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, a través do Convenio de Colaboración
entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello da Lama para a realización de
determinadas actuacións de Mellora das Infraestruturas Turísticas deste Concello, asinado con
data 10 de setembro de 2020, se levou a cabo a seguinte contratación:
-

“Mellora e embelecemento do entorno dos pazos existentes na Pedreira e instalación
de sinalización turística”, tramitada mediante procedemento de contrato menor e
adxudicada por medio de Resolución de Alcaldía nº 2020-0513 de 17 de setembro de
2020, á empresa “EXCAVACIONES E CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.”,
por importe de 39.837,75 € e 8.365,93 € de IVE (Expte.: 305/2020).

 Ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, e cofinanciada pola
Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, ao abeiro da Orde do 26 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas encamiñadas á habilitación e mellora de
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 Durante o transcurso do ano 2020, este Concello de A Lama levou a cabo, ao abeiro do Plan
de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, as seguintes contratacións, financiándose, no
seu caso, os honorarios de redacción dos proxectos correspondentes:
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infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2020, se levou a cabo a seguinte contratación:
-

“Mellora de infraestruturas viarias no interior do Parque Empresarial de O Racelo”,
tramitada mediante procedemento de contrato menor e adxudicada por medio de
Resolución da Alcaldía nº 2020-0388 de 24/07/2020 á empresa “CONSTRUCCIONES
LEMOS MARTÍNEZ, S.L., por importe de 39.752,07 € é 8.347,93 € de IVE (Expte.:
240/2020).

 Ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, e cofinanciada pola Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural, dentro do Plan Marco de
Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciadas polo
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ó abeiro do Programa de
Desenvolvemento rural de Galicia 2014 – 2020, se levou a cabo a seguinte contratación:
-

“Reforzo do firme no camiño de Porto (Concello de a Lama)”, tramitada mediante
procedemento de contrato menor e adxudicada por medio de Resolución da Alcaldía
nº 2020-0440 de 10 de agosto de 2020 á empresa “CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L.,
por importe de 39.703,98 € é 8.337,84 € de IVE (Expte.: 259/2020).

-

“Rehabilitación de antigas vivendas de mestres para aluguer social en Avda do
Concello nº 6 , A Lama”, tramitada mediante procedemento de contrato menor e
adxudicada por medio de Resolución da Alcaldía nº 2020-0700 de 13 de novembro de
2020 á empresa “CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, S.L., por importe de 39.669,42
€ e 8.330,58 € de IVE. (Expte.: 394/2020).

-

“Rehabilitación de antigas vivendas de mestres para aluguer social en Avda do
Concello nº 8 , A Lama”, tramitada mediante procedemento de contrato menor e
adxudicada por medio de Resolución da Alcaldía nº 2020-0699 de 13 de novembro de
2020 á empresa “COCIGAL 2013, S.L., por importe de 39.628,10 € e 8.321,90 € de IVE.
(Expte.: 395/2020).

 Ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, e cofinanciada pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta
de Galicia ao abeiro do disposto ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se

regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do
Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2020, se levou a cabo a seguinte contratación:
-

“Adquisición de vehículo de 9 prazas destinado á protección do Ambiente e do
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 Ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, e cofinanciada polo Instituto
Galego de Vivenda e Solo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao abeiro
da orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á
concesión das subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e
demais edificios e vivendas de titularidade municipal, se levou as cabo a seguintes
contratacións:
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Espazo Natural”, tramitado mediante procedemento Aberto Simplificado Sumario e
adxudicado por medio de Resolución da Alcaldía Nº 2020-0482 de 2 de setembro de
2020 á empresa ROFERVIGO, S.L., por importe de 20.825,05 € e 4.174,95 € de IVE.
(Expte.: 263/2020)

A Lama, na data que figura na marxe.
O Alcalde,
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